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Aproape jumătate
din funcţionarii publici
se apropie de pensionare
Sistemul informatic
din sănătate, la pământ
Ana-Maria Predilă (gds.ro)
Cardul național de sănătate
continuă să dea peste cap activitatea din sistemul medical. Pacienții și medicii sunt nevoiți să
aștepte zile în șir „resuscitarea“
unui sistem informatic subdimensionat. În fața cabinetelor
de medicină de familie sau a
celor din policlinică, pacienții
așteaptă ca sistemul informatic
în care se lucrează să se urnească și stau cu frica în sân să nu
fie reprogramați. Și medicii au
ajuns pe culmile disperării, birocrația informatică le mănân-

că din timpul pe care ar trebui
să îl aloce bolnavilor.
Nervi. Frustrare. Timp pierdut. Bătrâni și copii care așteaptă cu orele pe la ușile cabinetelor
medicale. Un haos. Sistemul informatic în care medicii lucrează
se blochează de multe ori și din
acel moment bolnavii
nu au decât să aștepte
sau să se întoarcă în 2 >>
ziua următoare, când
este posibil să aibă mai mult noroc. Trăim un paradox! Pe de o
parte, avem cea mai mare viteză la internet din Europa, pe de
altă parte, sistemul informatic
de care depinde toată activitatea
medicală este la pământ.
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Theresa May este
singura care mai crede
în finalizarea negocierii
Brexit cu un «acord
bun»

Ringo Dămureanu,
preşedintele Sindicatului
Administraţiei
Publice ,,Forţa Legii’’:
„Funcţionarii publici
vor lucra şi la 92 de ani”.
Doar 3,37% dintre
funcţionari au
sub 30 de ani.
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Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) atrage atenția
asupra necesității asigurării unui
echilibru în interiorul corpului funcționarilor publici, raportat la grupele
de vârste de la nivelul întregii administrații publice.

Potrivit informațiilor extrase
din Raportul privind managementul
funcțiilor publice și al funcționarilor
publici, la nivelul anului 2017, scot în
evidență faptul că există o diferență
semnificativă între ponderea personalului sub 30 de ani și a celui care a
depășit vârsta de 50 de ani.
Distribuția pe grupe de vârste
a funcționarilor publici arată astfel: 3, 37% au sub 30 ani, 17, 16% au
între 30 şi 40 ani, 37, 68% au între
40 şi 50 de ani și 41, 79% au depăşit
vârsta de 50 de ani.
„Structura pe vârste poartă
amprenta unui proces de îmbătrânire a corpului funcționarilor publici și e suficient să ne dăm seama
de acest lucru, analizând evoluția
acestui fenomen, în datele rapoartelor de management elaborate de
ANFP. Pentru asigurarea perspectivelor evoluției sistemului, este
important să se asigure o balanță
a forței de muncă, și pentru acest
lucru cred că este important să
analizăm, cât mai repede posibil,
oportunitățile legislative și tehni-

ce care să asigure această balanță”, a declarat președintele ANFP,
Vasile - Felix Cozma. Raportul este
disponibil pe www.anfp.gov.ro.
„În noile condiţii, funcţionarii
publici vor lucra şi la 92 de ani.
Astfel, guvernanţii au găsit soluţia
pentru resursa umană’’, a declarat,
joi, pentru Curierul Naţional,
Ringo Dămureanu, preşedintele
Sindicatului Administraţiei Publice ,,Forţa Legii’’.

